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Forlenging av midlertidig forskrift 
I forbindelse med koronautbruddet vedtok Universitetsstyret 11. mars 2020 en midlertidig 
forskrift om tillegg til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i 
Bergen. Den midlertidige forskriften regulerer spørsmål om sensurfrist, obligatoriske 
arbeidskrav, forkunnskapskrav og fravær fra vurdering, og har som formål å gi rettslig 
dekning for tiltak som blir nødvendige pga. koronapandemien, samtidig som den sikrer at 
studenter ikke blir forsinket i utdanningen.  
 
I første omgang gjaldt den midlertidige forskriften til 1. september 2020, og ble så forlenget til 
1. februar 2021. En ytterligere forlenging til 1. oktober 2021 er nå sendt på høring til 
fakultetene. 
 
Den midlertidige forskriften angir at når det er nødvendig på grunn av forhold relatert til 
koronavirus, kan fakultetet gjøre visse endringer i programmer og emner (§ 2).  
 
 
Vedtak i studie- og emneplansaker ved HF 
UiBs myndighetskart plasserer vedtaksfullmakt i studie- og emneplansaker til fakultetsstyret. 
Ved HF er vedtaksfullmakten delegert til studiestyret, mens de løpende vedtakene gjøres av 
visedekan for utdanning på vegne av studiestyret. Saker av prinsipiell karakter, saker som er 
spesielt omfattende, eller på annet vis er av interesse for fakultetet som helhet, legges 
normalt frem for studiestyret. 
 
Våren 2020 og høsten 2020 ble programstyrene ved fakultetet gitt status som 
fakultetsorganer, i saker som gjaldt midlertidig tilpasning av undervisning og vurdering på 
enkeltemner. Det var enighet om at de enkelte fagmiljøene måtte avgjøre hva som var den 
best egnede erstatningen i de tilfellene emnet ikke kunne gjennomføres som beskrevet i 
emnebeskrivelsen, ettersom undervisnings- og vurderingsform må ses i sammenheng med 
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emnets læringsutbytte, og delegering av vedtaksmyndighet bidro til en rask og smidig 
prosedyre. Fakultetet og instituttene har meldt om gode erfaringer med ordningen. 
Delegeringen skiller seg fra den ordinære prosessen for emneendringer, ved at det er 
midlertidige endringer for ett gitt semester, som gjøres nødvendig av tiltak knyttet til 
koronavirus.  
 
Fordi situasjonen i forkant av våren 2021 er den samme som de foregående semestrene, er 
det ønskelig at vedtaksmyndighet i disse tilfellene delegeres også for emnene som skal gå 
våren 2021.  
 
 
Planlegging av undervisning og vurdering våren 2021 
UiB har åpnet for undervisning på campus, men hensyn til studenter og undervisere i 
risikogruppen, at studenter og undervisere kan settes i karantene, og mindre kapasitet i 
undervisningsrom, gjør at en del undervisning fortsatt må gå digitalt. På emner hvor 
obligatoriske arbeidskrav ikke kan gjennomføres som beskrevet i emnebeskrivelsen, som 
f.eks. krav om fysisk oppmøte til undervisning, kan fagmiljøene enten gi samtlige studenter 
fritak fra arbeidskravet, eller bytte ut arbeidskravet med et annet, likeverdig arbeidskrav, som 
gir et tilsvarende læringsutbytte. Dersom fagmiljøet finner gode løsninger for registrering av 
oppmøte til digital undervisning, kan en mulighet være å endre oppmøtekravet til obligatorisk 
oppmøte til digital undervisning på et emne.  
 
Når det gjelder vurdering, er UiBs utgangspunkt at vurdering skal gå digitalt også våren 
2021. Men det kan gjøres unntak for eksamener som av faglige hensyn må gjennomføres 
med fysisk tilstedeværelse, f.eks. om det studenten skal prøves i forutsetter at hen ikke har 
tilgang til hjelpemidler. HF har meldt inn behov for saleksamen (ordinær skoleeksamen i et 
eksamenslokale ved UiB) på 31 av 153 emner. Emner som hadde undervisning høsten 
2020, og bare gjentakseksamen våren 2021, har i utgangspunktet samme vurderingsform 
som høsten 2020. Øvrige emner med en vurderingsform som normalt krever fysisk oppmøte 
på campus, må vurdere andre vurderingsformer.  
 
Timeplanene for våren 2021 publiseres på uib.no 1. desember, og Studentweb åpner for 
emneoppmeldinger 7. desember. Innen dette tidspunktet må emneendringer være vedtatt og 
informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform må være oppdatert i 
emnebeskrivelsene.  
 
 
Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret delegerer vedtaksfullmakt til programstyrene ved HF i saker hvor det er 
nødvendig å tilpasse undervisning og vurdering som følge av forhold knyttet til 
koronapandemien. Delegeringen gjelder ut desember 2020, og omfatter emner som skal gå 
våren 2021. Programstyrene har status som fakultetsorgan i disse sakene.  
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